
Šie produktai buvo sukurti sie-
kiant padėti profesionaliems 
statybininkams ir namų savinin-
kams statyti tvirtesnes terasas. 
Tai mūsų biudžetui draugiškas 

produktas. Dėl paprasto naudojimo ir patikimumo 
statybininkai sugaišta mažiau laiko. Naudojant Dec-
kWise® produktus pastatytos terasos yra tvirtos ir 
gražios.

Tai ilgaamžės ir tvirtos medžiagos: terasinių lentų 
tvirtinimo detalės, lentų tarpų intarpai ir kiti priedai. 
Yra tvirtinančių, kad DeckWise® produktai tarnauja 
daugiau nei 75 metus, žinoma, svarbu tinkamai pri-
žiūrėti.
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Mediena – viena universaliausių medžiagų šiuolaikinėje 
architektūroje. Tai ne tik graži, bet ir praktiškai itin pla-
čiai pritaikoma medžiaga. Medis išsiskiria įvairialypėmis 
fizinėmis savybėmis, kurių derinys ar kiekviena atskirai 
gali būti neprilygstamai naudinga materializuojant archi-
tektūros idėjas tam tikromis sąlygomis. Mediena, kaip 
konstrukcija, pritaikoma pačiuose įvairiausiuose archi-
tektūros projektuose, ieškant ir atrandant naujų meniš-
kų bei funkcionalių medinių statinių formų. Dažnai tokio 
medinės architektūros objekto patrauklumą, aktualumą 
nulemia unikali meniškumo ir funkcionalumo dermė.  
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Atstovas Lietuvoje –  
UAB „Argilla“
J. Balčikonio g. 3, LT-08247 Vilnius
Mob. +370 684 20 050
www.argilla.lt

Terasoms tvirtinti –  
novatoriškos ir  
tvirtos medžiagos

UAB „Argilla“ terasoms tvirtinti siūlo DeckWise® ir  
GRAD ClipJuAn® terasinių ir fasadinių lentų paslėpto 
tvirtinimo sistemas. 

Revoliucinė  
GRAD ClipJuAn® –  
terasinių ir fasadinių 
lentų paslėpto tvir-
tinimo  sistema, kurios dėka 
klojimo darbai atliekami lengvai, 
greitai ir tiksliai. Darbo laiko sąnaudos 
sumažėja net iki 50 proc. Naudojant šią sistemą, 
terasos surinkimas tampa paprastas ir kiekvienas 
gali tai atlikti pats.

GRAD ClipJuAn® paslėpto tvirtinimo sistema užti-
krina puikų estetinį vaizdą, saugų paviršių ir stabilų 
lentų tvirtinimą bei ilgaamžiškumą.  Sistema gami-
nama iš medžiagos, kuri yra ne tik labai tvirta, bet ir 
atspari klimato pokyčiams (nuo -40 laipsnių C iki +50 
laipsnių C).


